
1األردن دليل المستثمر 

مقدمة 
السادة املستثمرون،

تحية طيبة وبعد،

إنه ملن دواعي سرورنا أن نقدم لكم إصدار  2019 من دليل املستثمر في األردن 

تم تصميم  هذا املنشور لتوجيه املستثمرين الحاليين واملحتملين في املستقبل عبر جميع مراحل عملية االستثمار في اململكة 

األردنية الهاشمية، ومن خالل هذا الدليل، نود أن نعرض دراسة عن األردن، وهو البلد الذي يتمتع بإمكانيات نمو تجارية 

واسعة إلى جانب العديد من املزايا التنافسية.

تم إقرار قانون االستثمار رقم 30    لعام 2014 لضمان بيئة اعمال أردنية تحظى بإطار عمل قانوني وظروف عمل متسمة 

بالتحسن املستمر، كما تم إنشاء العديد من املناطق التنموية املتخصصة في جميع أنحاء األردن الستضافة شركات عاملية مع 

شركاء من مختلف الجنسيات التي تستفيد من الحوافز واإلعفاءات الكبيرة للغاية.

وفي األردن، سيجد املستثمر املركز اإلقليمي األمثل لتنفيذ وممارسة أعماله، وسيحظى عملك بالقدرة على خدمة أكثر من مليار 

مستهلك بفضل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي ينفذها األردن مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، وذلك 

باإلضافة إلى زيادة حصتك السوقية بشكل كبير، ويعد سوق األردن املالي أحد أكثر األسواق استقراًرا في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا )MENA(، ويتمثل نجاح االستثمار في األردن في رأس املال البشري املعروف إقليمًيا كقوى عاملة ماهرة ومتدربة 

مبتكرة وتعمل على رفع كفاءة العمل الخاص بك.

تأسست هيئة االستثمار األردنية )JIC( بموجب توجيهات جاللة امللك عبدهللا الثاني، وهي تتربع في الطليعة لخدمة املستثمرين 

الحاليين واملستقبليين في األردن لضمان السهولة العالية في ممارسة األعمال والتنظيم الفعال لحماية املستثمر. كما أننا في هيئة 

 استراتيجًيا من خالل تقديم الحلول املخصصة الحتياجاتك في أي مرحلة من 
ً
االستثمار األردنية، ملتزمون بأن نكون شريكا

مراحل نمو أعمالك و/أو منشأتك.

كما أن تعزيز استقرار األردن وموقعه االستراتيجي جاء بفضل السياسات االقتصادية السليمة والرؤى التي تضمن أن تجعل 

ا في إعادة اإلعمار و تنمية األسواق املجاورة.
ً
ا نشط

ً
ا رئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشريك

ً
السوق األردنية سوق

نحن نسعى ألن نصبح وجهة عاملية لالستثمارات ومصِدًرا رائًدا وبيئة أعمال جذابة يسهل الوصول إليها ، وبالتالي نشجعك على 
زيارة موقعنا على اإلنترنت وبدء عمليتك االستثمارية.

اختر االردن 



األردن دليل المستثمر 2

“سيجد املستثمر في األردن املركز اإلقليمي األمثل ألعماله ومنشآته”
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 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشريك نشط في عمليات 
ً
ا رئيسيا

ً
“سيصبح األردن سوق

إعادة اإلعمار والتنمية في األسواق املجاورة.”

األردن 

هيئة االستثمار 

يتكون هذا الدليل من ثالثة أقسام رئيسية:

1 - ملاذا االستثمار في األردن؟ وهذا القسم يحدد مراكز البيع 

االقتصاد  ويعرض عناصر من  اململكة  في  نوعها  من  املميزة 

املكان  يمثل  األردن  وملاذا  ركائز  خمسة  في  املجمعة  الوطني 

املثالي الستثمارك املقبل. 

2 -  اإلطار القانوني، وهو جزء ال يتجزأ من قانون االستثمار رقم 

30 لسنة 2014 والذي ينص على امتيازات ومزايا املستثمرين 

)األجانب( ومزاياهم وحقوقهم وضماناتهم باإلضافة إلى نظرة 

عامة موجزة عن إجراءات الترخيص وتسجيل الشركات في 

األردن املتسمة بالشفافية والبساطة.

املالي  املناخ  ويقدم  يعرض  القسم  وهذا  الضرائب،    -  3

التناف�سي من حيث التكلفة في األردن واالستثمارات الجذابة 

ونظام املناطق التنموية. 

نشكركم على قراءة هذا الدليل، ويسعدنا معرفة رغبتكم في 

معرفة املزيد عن االستثمار في األردن، كما أننا في خدمتكم 
حول  واإلرشادات  واالستشارات  املعلومات  من  للمزيد 

االستثمار في األردن. 

دليل  ووضع  بتطوير   )JIC( األردنية  االستثمار  هيئة  قامت 
املستثمر هذا، وهي الجهة املعنية باملستثمرين ممن يتطلعون 

لالستثمار في اململكة الهاشمية األردنية.

ويتمثل الهدف من هذا الدليل في توفير معلومات ذات صلة 

ومحدثة ودقيقة عن فرص االستثمار االستراتيجية، واإلطار 

وإنشاء  لالستثمار  الالزمة  واإلجراءات  اململكة،  في  القانوني 

العمليات التجارية في األردن، باإلضافة الى الوقائع املتعلقة 

بتكلفة ممارسة وتأسيس األعمال، ونظام الضرائب وحوافز 

متنوعة  ومجموعة  والضرائب  التجارة  واتفاقيات  االستثمار 

من املناطق التي تتمتع وتحظى بمزايا وفوائد خاصة.

االستثمار  هيئة  عن  معلومات  الدليل  هذه  يقدم   ،
ً
وأيضا

األردنية نفسها، إلى جانب خدماتها الرئيسية املصممة لجذب 

القدرة  وضمان  أعمالهم،  كفاءة  ولتسهيل  املستثمرين، 

التنافسية طويلة األجل الستثماراتهم في األردن.
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1 - 1  األردن  في ملحة سريعة. 
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الوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية.  5 - 1
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1-1 األردن في ملحة سريعة 

 عصرًيا مجهًزا بالنسبة للمجاالت القادمة في الهندسة أو الصناعة 
ً
تعتبر اململكة األردنية موقًعا مستقًرا وصديًقا لألعمال و موقعا

أو تكنولوجيا املعلومات أو نشاطات علوم الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويوفر األردن البيئة الحيوية السليمة 

ن الشركات من الحصول على مواهب فريدة متعددة، واملساعدة في األعمال التجارية، وكذلك إيجاد شريك حكومي راغب 
ّ
مك

ُ
والتي ت

في املساعدة في تمكين نمو هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأبعد من ذلك.

مركز إقليمي إلدارة 
األعمال

واالبتكار  بالحركة  متسمة  عمل  بيئة  األردن  يقدم 
والعوملة إلى جانب السهولة العالية في إنشاء وتأسيس 
توقع  ويمكن  وتناف�سي  مستقر  موقع  في  الشركات 
الرئي�سي  املركز  في  األردن  جعل  ما  وهو  فيه  التكاليف 
للمنطقة بالنسبة لعمليات الشركات التي تتطلب وفرة 

من املواهب التي تتمتع باملهارات العالية. 

الوجهة املناسبة 
للسياحة الترفيهية 
والسياحة الطبية

محل  أنها  المملكة  عن  المعروف  من 
ترحيب واستضافة إلى جانب مجاالتها 
ومناخها  الساحرة  ومناطقها  المتنوعة 
المريح مما جعل األردن الوجهة الفاتنة 

لجميع أنماط السياحة.

محور الخدمات 
اللوجستية اإلقليمية 

والبناء )وإعادة اإلعمار(
األمان  جانب  إلى  استراتيجي  موقع 
فريدة  وربط  اتصال  وعوامل  واالستقرار 
تنافسية  لوجستية  خدمات  ومنصة 
المكان  في  األردن  جعل  ما  وهذا 
الخدمات  حيث  من  المناسب 
وإعادة  والبناء  اإلقليمية  اللوجستية 

اإلعمار. 

الوصول إلى األسواق 
اإلقليمية والدولية

الحرة  التجارة  اتفاقيات  شبكة  أثمرت 
واتفاقيات  األردن  في  الشاملة 
طرق  إيجاد  إلى  الثنائية  االستثمار 
 1.5 من  أكثر  إلى  المميزة  الوصول 
مليار مستهلك في أكبر األسواق حول 

العالم

مركز رأس املال 
االستثماري واالبتكار

االستثماري  املال  رأس  مجموعة  أدت 
والساحة االبتكارية ملواهب التكنولوجيا 
والقطاع املالي السليم إلى تحويل األردن 
الى نظام بيئي ابتكاري جاهز للمستثمرين 

وللشركات الناشئة.

حقائق

اتفاقيات تجارة حرة 
7

دائرة األسواق املباشرة

1.5 مليار مستهلك

املناطق التنموية

14 منطقة عبر األردن

االتصال والربط

12 من املوانئ البحرية واملطارات واملوانئ 
البرية

الحرية االقتصادية

املركز الرابع على مستوى منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا 2018

الناتج املحلي اإلجمالي

40.07 مليار دوالر أمريكي )2017(

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد

4.129.8 دوالر أمريكي )2017(

النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي

)2017( % 2.0

عدد الجامعات

36

عدد املهندسين لكل 10,000 نسمة

)2017( 151.0

عدد األطباء لكل 10,000 نسمة

)2017(  28.6



منطقة

معان التنمويه 

منطقة

املوقر التنمويه 

منطقة امللك عبدالله الثا� التنمويه - سحاب

منطقة رشكه التجمعات الصناعيه التنمويه

 منطقة مجمع

الضليل الصناعي

التنمويه 

منطقة

ال�يا التنمويه 

منطقة امللكاملفرق - 

حس� بن 

طالل 

 التنمويه 

املفرق -

منطقة

الحسن 

الصناعية 

التنمويه 

منطقة

اربد 

التنمويه 

منطقة جبل عجلون التنمويه

منطقة مجمع امللك الحس� لألع�ل التنمويه
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منطقة املحمدية التنمويه - معان

منطقة

معان التنمويه 

منطقة

املوقر التنمويه 

منطقة امللك عبدالله الثا� التنمويه - سحاب

منطقة رشكه التجمعات الصناعيه التنمويه

 منطقة مجمع
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ال�يا التنمويه 
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حس� بن 
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منطقة املحمدية التنمويه - معان
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املناطق التنموية في األردن
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1 - 2 مركز إقليمي إلدارة األعمال

1 - 2 - 1 رأس املال البشري املاهر واملدرب

املتسمة  لديها  العاملة  القوى  في  لألردن  الرئيسية  القوة  تكمن 

باملرونة، والتأهيل العالي، وروح املنافسة، وهي أحد أهم العناصر 

األساسية الالزمة ألي شركة عاملية ترغب في تأسيس كيانها وإثبات 

وجودها لعملياتها اإلقليمية.

اململكة  أن  إلى  لديه موارد طبيعية محدودة،  األردن  أن  وحيث 

أدركت أهمية االستثمار في قوتها العاملة وأن تجعلها قوى عاملة 

موهوبة، كما أن اململكة مستعدة لالستفادة من هذه املواهب، 

من  العديد  الستيعاب  املمتازة  العاملة  القوى  من  واالستفادة 

الصناعات القائمة على التكنولوجيا.

وتعتبر القوى العاملة الشابة والحيوية في األردن أحد أكثر القوى املاهرة وذات روح تنافسية وإنتاجية في املنطقة، حيث أن مزايا 

اململكة مدفوعة بالتكلفة املنخفضة نسبًيا، واملرونة في تحديد األجور، واملمارسات الفعالة في التوظيف والتسريح1 ، مما يسهل 

عملية جذب املوظفين املناسبين واالحتفاظ بكوادر العمل املناسبة.

كما أن الجمع بين استثمار القطاع العام الرفيع في التعليم الخاص بالصناعات املحددة، واملؤسسات التي تلتزم بشدة بالتدريب 

املنهي والتدريب في محل العمل، يؤدي إلى إحداث قوة عمالية متعددة اللغات، وهذا بدوره يساعد في تفسير النسبة املرتفعة من 

العلماء واملهندسين في اململكة.

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2017، “تقرير التنافسية العاملي 2017 - 2018”

املنتدى االقتصادي العالمي، 2018، “تقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018”  1
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1 - 2 - 2 املوقع االستراتيجي

يقع األردن في موقع استراتيجي في قلب بالد الشام شرق البحر األبيض املتوسط.

يقع األردن في موقع استراتيجي في قلب بالد الشام شرق البحر األبيض املتوسط. إن إبرام 7 اتفاقيات تجارة حرة و 48 اتفاقية 

استثمار ثنائية نشطة يضع اململكة في مكانة متقدمة باعتبارها مركًزا لألعمال والتجارة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وأوروبا وشرق آسيا والدول اإلفريقية وجنوب الصحراء الكبرى. كما تتمتع اململكة بالعالقات االقتصادية القوية مع االتحاد األوروبي 

والواليات املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع املؤسسات املالية الدولية، مما يعزز مكانتها كموقع استراتيجي متميز2. 

كما أن القدرة التنافسية للموقع االستراتيجي لألردن مدفوعة أيًضا بمنصة الخدمات اللوجستية النوعية والفعالة من حيث 

التكلفة، والتي جعلت من األردن البوابة اإلقليمية املثالية.

وفي األردن، يعتبر الوقت والتكلفة املرتبطين بعملية الخدمات اللوجستية لتصدير واستيراد البضائع منخفضين للغاية باملقارنة مع 

البلدان املجاورة وفًقا ملعايير تقرير ممارسة أنشطة األعمال، ويحلل هذا التقرير عنصر الوقت وعنصر التكلفة املرتبطين بثالث 

مجموعات من اإلجراءات ضمن إطار العملية الشاملة لتصدير أو استيراد أي شحنة بضائع؛ وكذلك االمتثال الوثائقي واالمتثال 

الحدودي والنقل الداخلي. وفيما يلي، يوضح الجدول التالي مرتبة األردن التنافسية في هذا الشأن:

إجراءات االستيراد والتصدير: وهي تعتبر من بين أقل اإلجراءات البيروقراطية واألكثر فعالية من حيث التكلفة في املنطقة، مما يسمح ألي 

منشأة باالستفادة مباشرة من اثنين من أكبر األسواق االستهالكية واألسرع نمًوا في العالم الواقعة بالقرب من االردن.

 من أكبر الدول في العوملة 
ً
وقد تم االعتراف بهذا املوقع االستراتيجي وهذه القوة اللوجستية على املستوى الدولي حيث تم تصنيف األردن كواحدا

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وهذا بدوره يسهل الوصول املباشر إلى األسواق االستهالكية الكبيرة التي تتحدث اللغة 

العربية وبها حوالي 400 مليون نسمة، بما في ذلك بعض البلدان األكثر اكتظاظا بالسكان، منها مصر والعراق وسوريا.

املنتدى االقتصادي العالمي، 2018، “تقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018”   2

ي، 2018 "تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2018" املصدر: البنك الدول
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تركیا

قبرص

اإلمارات العربیة المتحدة

تونس

مصر

السعودية

41.54

38.35

N/A

51.5

55.87

42.61

41.29

36.67

1 - 2 - 3 الكفاءة من حيث التكلفة
يشتهر األردن ببيئة العمل املتوازنة. اكتشف ملاذا توفر اململكة االردنية الهاشمية لألعمال سهولة كبيرة في ممارسة أنشطة األعمال بتكاليف 

مستقرة وتنافسية ويمكن التنبؤ بها. 





























































السعوديهلبنانمصرقبرصاالردن من التصنیف 
۱۹۰ 

 الشروع في العمل

الحصول على
الكھرباء 

تسجیل
الملكیة 

دفع
الضرائب 

التجارة ممارسة 
عبر الحدود 

تركیا

العقارات

تناسب عقارات األردن الكثيرة وبتكلفة معقولة أي نشاط عمل، وتعد اإليجارات الخاصة باملساحات الصناعية3 مكاتب األعمال4 ذات 

اسعار معقولة جًدا في جميع أنحاء املنطقة، حيث يبلغ متوسط اإليجار السنوي 33.60دوالر أمريكي /متر مربع و130.40 دوالر أمريكي/

متر مربع على التوالي. 

مجموعة الحوافز

تلتزم حكومة األردن بتهيئة وضًعا مربًحا للجانبين من خالل املساعدة في الشروع في أنشطة األعمال والتوسع من خالل الحوافز العديدة في 

مجموعة متنوعة من املناطق، بما في ذلك املناطق الحرة واملناطق التنموية ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتأتي كل منطقة بمجموعة 

حوافز فريدة لتلبية االحتياجات الخاصة بكل قطاع مما يجعل األردن موقًعا أساسًيا لتأسيس عملك وتطويره وتنميته. 

كما يقيس مؤشر KOF للعوملة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية للعوملة، ويعد ترتيب األردن مرتفع بشكل ملحوظ بين الدول 

األخرى في املنطقة، حسب املخطط البياني التالي : 

املصدر: املعهد االقتصادي السويسري KOF، “مؤشر KOF للعوملة”

تيسير ممارسة أنشطة األعمال
يمكن  عمل  بيئة  األردن  يوفر 
اإلجراءات  خالل  من  بها  التنبؤ 
السريعة والواضحة للشروع في 
الكهرباء  على  والحصول  العمل 
وتسجيل الملكية ودفع الضرائب 
الحدود  عبر  التجارة  وممارسة 
لتساعد  البدء  تكاليف  وتقليل 

عملك ليصبح قيد التشغيل.

ي، 2018 "تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2018" املصدر: البنك الدول

3  املنتدى االقتصادي العالمي، 2018، “تقرير التنافسية العالمي 2018-2017”
املصدر: استيكو Asteco ,2018 “تقرير سوق العقارات في االردن الربع الثاني 2018”   4
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1 - 2 - 4 االبتكار

يقدم األردن بيئة نابضة بالنشاط من أجل االبتكار والبحث والتطوير مقارنة باملنطقة. ويرجع ذلك بصورة رئيسية للتوفر الشديد 

لرأس املال االستثماري ومجتمع األردن الحديث واملتحرر ، مما يوفر الوصول ألحدث التقنيات واألفكار الجديدة.

بيئة العمل واالبتكار

املرتبة الدولية
)من 139 دولة(

املصدر: تقرير تكنولوجيا املعلومات العالمي، 2016

يتميز النظام البيئي لالبتكار في األردن لتوفر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية والحديثة مع ربط االتصاالت 

 مقارنة 
ً
السلكية والالسلكية الدولية الفعالة واملتكررة. كما يعتبر مجتمع األردن العلمي والبحثي على أعلى املستويات واملتطور جدا

 ومبني على مفهوم  تعزيز تنمية املعرفة والتقنيات االبداعية ونقلها ونشرها وهو أمًرا حيوًيا بالنسبة ألي نظام 
ً
بالدول املجاورة إقليميا

بيئي فعال لالبتكار.  

املصدر: املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 2018، “مؤشر االبتكار العالمي 2018”
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“املصدر: مؤسسة )هيرتيج(، 2018، “ مؤشر الحرية االقتصادية 2018

النقاط )من 100(
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حولت السمة االبداعية لألردن اململكة إلى موقع مهم لإلبداع في املنطقة و هو اآلن األبرز في مجال  البضائع والخدمات املبتكرة 

سرعات بما في ذلك مركز امللكة رانيا للريادة وحاضنة 
ُ
واملحتوى اإلبداعي على اإلنترنت وذلك لتوفر  العديد من الحاضنات  وامل

األعمال األردنية للتكنولوجيا. 

قبرص





















اإلبداعیة والخدمات  المحتوى االبداعي على االنترنتالبضائع 

مصر

األردن

لبنان

تونس

تركیا

السعودية

 

املرتبة
(من 128 دولة)

1 - 2 - 5 النظام البيئي املالي 

حولت السمة االبداعية لألردن اململكة إلى موقع مهم لإلبداع في املنطقة و هو اآلن األبرز في مجال  البضائع والخدمات املبتكرة 

سرعات بما في ذلك مركز امللكة رانيا للريادة وحاضنة 
ُ
واملحتوى اإلبداعي على اإلنترنت وذلك لتوفر  العديد من الحاضنات  وامل

األعمال األردنية للتكنولوجيا. 

يوفر األردن قاعدة سليمة وواضحة من الخدمات املالية مع 

اتاحة الفرصة للحصول على القروض ورأس املال االستثماري. 

املالي للمملكة على االقتصاد الكلي املعتمد  النظام  ويعتمد 

االقتصادي  للنمو  الطريق  تمهد  التي  القانونية  واألسس 

املستدام، وفي الواقع، فإن القطاع املصرفي وقطاع التأمين 

هما من محركات النمو حيث قد بلغت

 نسبة نمو هذا القطاع وحده 4,3% في النصف األول من عام 

2017. 5  وينعكس نضج النظام البيئي املالي وتكامله في االقتصاد 

صنف األعلى 
ُ
العالمي من جانب  الحرية النقدية في األردن والتي ت

في منطقة شمال أفريقيا والشرق االوسط والرابعة عاملًيا. 

املصدر: املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 2018، “مؤشر االبتكار العالمي 2018”

الحرية النقدية

كوفاس، 2018 ، “تحليل املخاطر في االردن   - 5
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يوفر النظام املالي املتنوع في األردن شبكة من األسهم املتخصصة  والتمويل  واالستثمار ورأس املال  واألصول  وغيرها من 

الخدمات املصرفية ألي نوع من األعمال التي تتطلع للوصول إلى فرص تمويل محددة. 

عالوة على ذلك ، ترتبط العملة األردنية بالدوالر األمريكي )1 دينار أردني= 1,411 دوالر أمريكي و 1 دوالر أمريكي= 0,709 دينار 
أردني( مما يجعلها عملة مستقرة ويمكن التنبؤ بها وعملة يعتد بها وتكون مدعومة بشكل أكبر بوجود احتياطيات النقد األجنبي6

ويعتبر سوق األوراق املالية في عّمان هو سوق أوراق مالية حديث يخدم السوق اإلقليمي ويحظى بعدم وجود ضرائب على أرباح 
رأس املال واألرباح النقدية، وحرية إعادة االستثمار والدخل باإلضافة إلى عدم وجود حد أق�سى مللكية األسهم األجنبية.

االردن

لبنان

قبرص

السعوديه

تركیا

مصر

























االردن

لبنان

قبرص

السعوديه

تركیا

المرتبة العالمية من 137 دولة

سهولة الوصول إلى القروض توفر الخدمات المالية

“املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2017، “تقرير التنافسية العاملي 2017 - 2018

مع  املالية  الخدمات  من  سليمة  و  واضحة  قاعدة  األردن  “يوفر 

مستويات  عالية من الوصول إلى القروض  ورأس املال االستثماري”. 

يولر هيرميس، 2017، التقرير األردني  6



“املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2017، “تقرير التنافسية للسفر والسياحة 2017

















































السعوديةلبنانمصرقبرصاألردن المرت�ة
(من ١٣٦)

الدولي االنفتاح 

الطبیعیة المواقع  عدد 
العالمیة  التراثیة 

الموارد جاذبیة 
الطبیعیة 

المواقع عدد 
التراثیة  الثقافیة 

العالمیة 

تونس

“املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2017، “تقرير التنافسية للسفر والسياحة 2017
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1 - 2 - 6 نمط الحياة
ا 

ً
في األردن بسيط يعد االستثمار  وممارسة أنشطة األعمال 

ومباشًرا ولكن الحياة أكثر من مجرد عمل، ويتم استكمال 

سهولة ممارسة أنشطة األعمال من خالل مناخ ثقافي نابض 

ومتنوع ونوعية الحياة الجيدة. حيث يوفر األردن بيئة تعددية 

ومتسامحة ومالئمة لألسر ومفتوحة دولًيا مع جميع وسائل 

الراحة للقرن 21 إلى جانب عدد من أماكن الترفيه الفريدة 

ومواقع تراثية عاملية مثيرة. 

 كما تجعل أماكن الترفيه هذه  من األردن مكاًنا مريًحا ومملوًء 

بالفرص مما يجعل األشخاص ذوي أنماط الحياة املتنوعة 

يشعروا كأنهم في منزلهم. ويعتمد األردن على االبتكار اإلبداعي 

لرأس املال البشري لتحفيز النمو االقتصادي. وبالتالي أنشئت 

من  سرعات 
ُ
وامل االستثماري  املال  رأس  الحاضنات وشركات 

أجل رعاية وصنع بيئة محلية ريادية في َعّمان.

ومستوى  املتحررة  والثقافة  السكان  تنوع  استقطب   وقد 

ليؤكد جاذبية  املغتربين7  املرتفع مجتمًعا كبيًرا من  املعيشة 

األردن ومناخها الساحر.

وتنعكس أيًضا ثقافة األردن الترحيبية واملضيافة في التعامل 

األردنية  االستثمار  هيئة  وترحب  املستثمرين،  مع  الفريد 

باملستثمرين املحليين واألجانب في األردن

 من خالل نطاق واسع من الخدمات وهي تعتبر نقطة االتصال 

الوحيدة للمستثمرين.

في  فريًدا  واملعولم  واملتسامح  املفتوح  األردن  مجتمع  ويعتبر 

املنطقة و يستقطب الشركات األجنبية واملغتربين حيث يبلغ 

عدد الطالب األجانب في األردن 12.9 %من إجمالي امللتحقين 

بالتعليم العالي في األردن، وهو يعتبر في املركز 12 ألكبر نسبة 

في العالم والثاني في املنطقة.  

نسبة
(إجمالي امللتحقين بالتعليم العالي في الدولة(
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مجموعة املطار الدولي، 2018، “يرحب مطار امللكة علياء الدولي بأكثر من 7.9 مليون مسافر في عام 2017”   8
مطار امللكة علياء الدولي ، 2018 ، “خريطة الطريق”  9

15األردن دليل المستثمر 

1 - 2 - 7 البنية التحتية
يستكمل املوقع الجغرافي االستراتيجي لألردن  بشبكته الجوية والبحرية والبرية وبنيته التحتية العصرية. فإن مطار األردن 

الرئي�سي  هو مطار امللكة علياء الدولي بجوار العاصمة عمان والذي ينقل معظم املسافرين )أكثر من 7.9 مليون في 2017 8( إلى 

اململكة مع الطرق املؤدية إلى أكثر من 670 وجهة دولية 9 كما يخدم مطاران آخران وسط مدينة عمان وجنوب العقبة.

تغطي شبكة الطرق السريعة أكثر من 2,700 كم،  وتربط جميع أركان اململكة كما توفر الوصول السريع إلى كل ركن من أركان 

اململكة.

يقدم األردن خيارات تنافسية متعددة من الوسائل اللوجستية لتوزيع املنتجات والبضائع في جميع أنحاء اململكة  ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع والعالم. وتوفر هذه الحلول اللوجستية عالية الجودة واملتكاملة إجمالي تكاليف 

سلسة توريد معقولة جًدا، وفي الواقع، فقد فاز مطار امللكة علياء الدولي في عمان بجائزة مجلس املطارات الدولي ألفضل مطار 

في املنطقة.

وعلى الرغم من ساحلها املحدود على خليج العقبة، فإن جودة ميناء األردن الرئي�سي في العقبة يشابه جودة البنية التحتية 

ا أعرق بكثير في تطوير املوانئ، نظًرا 
ً
للموانئ في قبرص ومصر والسعودية وتركيا، على الرغم من أن هذه الدول تمتلك تراث

لتوجههم البحري.

تلتزم حكومة األردن باالستثمار بشكل مستمر في منصتها اللوجستية، وستقوم مبادرة الحكومة لتطوير وتنفيذ مشروع شبكة 
السكك الحديدية الوطنية األردنية )900 كم شبكة السكك الحديدية الطويلة املقترحة بين الشمال والجنوب وبين الشرق 

والغرب( بربط مختلف مراكز اإلنتاج واملدن داخل اململكة وستكّمل حلول الوصول واللوجستيات في األردن في املستقبل 

القريب، مما يحّول اململكة إلى مركز قوة لوجستية حقيقية.

وبشكل عام، وعلى الرغم من الحجم األكبر لكل من مصر وتركيا والسعودية فإنه يمكن مقارنة البنية التحتية لألردن في النقل 

بهم والتي تتفوق بكثير على الدول ذات الحجم املماثل نسبًيا، ويوضح الرسم البياني أدناه ذلك.
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جودة وسائل النقل

“املصدر: املنتدى االقتصادي العالمي، 2017، “تقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018
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1 - 2 - 8 االستقرار السيا�سي وسيادة القانون

يتمتع األردن بتراث طويل من االستقرار السيا�سي 
القوي  االردن  التزام  يبنى على  والذي  به  ومعترف 

في منطقة  الثانية  املرتبة  )يحتل  القانون  بقواعد 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا(
مؤشر سيادة القانون

من  عالية  مستويات  على  األردن  استقرار  يعتمد 
النزاهة الحكومية وفعالية القضاء وحماية حقوق 

امللكية.

لألمان  عالية  بدرجة  األردن  استقرار  يرتبط 

والسالمة وهو أمر شبيه ببلدان أوروبا الشرقية، 

وفي الواقع، تقع اململكة في املرتبة التاسعة كالبلد 

األوسط  الشرق  منطقة  في  وسالًما  آماًنا  األكثر 

وشمال أفريقيا10 بينما يحتل املرتبة رقم 22 على 

الصعيد العالمي11. 

مضطربة  منطقة  وسط  اململكة  استقرار  إن 

املخاطر  تصنيفات  حسب  ما  حد  إلى  ينعكس 

املنخفضة واملستقرة.
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1 - 3 الوجهة واملقصد للسياحة الترفيهية

 والسياحة العالجية 

 ومقصًدا جذاًبا مما يجذب أنواع مختلفة وعديدة من السياحة العاملية. إن شعبية األردن كموقع سياحي تعود 
ً
يعتبر األردن وجهة

لتوفر املشاهد الجميلة املتنوعة واملناظر الطبيعية واملناخ والتراث الثقافي املتميز، باإلضافة إلى التراث الديني ممزوًجا بالخبرة 

السياحية املتوفرة في الهواء الطلق واملغامرات. ويتميز األردن بقوى عاملة متطورة وٌمرحبة لتلبية احتياجات السياح الدوليين، 

بما في ذلك ثقافة الضيافة، ومستويات عالية من إجادة اللغة اإلنجليزية. ومن املتوقع نمو السياحة على مدى السنوات التالية 
بسبب توافد السياح القادمين من االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي 12.

يتمتع املواطنون والزوار والسياح بنوعية الحياة في األردن إلى جانب مستو ى  عالي من الحرية الشخصية واألمن والسالمة. 

ويعتبر األردن بشكل عام أكثر أماًنا من معظم الوجهات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويشابه منظور السالمة في 

األردن نظيره في قبرص وعلى املدى البعيد مع الوجهات األخرى التي يكثر السفر بها  مثل املكسيك 13 ومصر وتركيا 14 . 

هنالك مناطق تنموية موجهة نحو قطاع السياحة في مناطق مختلفة من األردن ، والتي  توفر بيئة مواتية  لألنشطة السياحية 

مصحوبة بمجموعة من الحوافز الجذابة.

“يتمتع املواطنون والزوار  والسياح بنوعية الحياة في األردن 

إلى جانب مستو ى  عالي من الحرية الشخصية واألمن والسالمة”. 
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1 - 4 محور الخدمات اللوجستية اإلقليمية والبناء )وإعادة اإلعمار(
تتسم منصة الخدمات اللوجستية في األردن بأنها غير مقيدة ويمكن الوصول إليها بسهولة وفي الوقت املناسب ومالئمة لألعمال 

مما يسمح للمشغلين واملستثمرين من القطاع الخاص باالستفادة من إمكانات األسواق املحلية واإلقليمية. كما أن الطلب على 

النقل ينمو سريًعا سواء بالنسبة للركاب أو الشحن مما يؤدي إلى معدالت نمو ثابتة ومستقرة، ومن املتوقع أن يستفيد الطلب 

على التجارة والخدمات اللوجستية أكثر مع فتح الحدود مع العراق 15 . 

تجعل الحلول اللوجستية السريعة والفعالة من حيث التكلفة من األردن موقًعا مثالًيا لدعم إعادة إعمار العراق وسوريا ويعد 

األردن بوابة آمنة ومأمونة لكال البلدين وتقع العديد من املنظمات الدولية بالفعل في األردن لتزويد املعونة املقدمة من الجهات 

املانحة والبضائع واملنتجات والخدمات الضرورية إلعادة بناء العراق وسوريا. تستفيد املنصة اللوجستية في اململكة من عدد من 

املزايا التنافسية، حيث يعتبر املوقع االستراتيجي وشبكته القوية وقربه من األسواق الفرعية اإلقليمية الكبيرة واملراكز الجوية 

الرئيسية )على سبيل املثال اسطنبول ودبي( باالضافة الى مراكز الشحنات كبيرة الحجم داخل دول مجلس التعاون الخليجي 

ليست سوى عدد قليل من املزايا التنافسية الرئيسية في األردن في قطاع الخدمات اللوجستية.

1 - 5 الوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية
إن قدرة األردن على الوصول لالسواق ليست قوية فقط بسبب توفر شبكة اتصال عالية وموقع استراتيجي، إنما  توفر اتفاقيات 

 إلى ما يقرب من 1,5 مليار مستهلك في أكبر 
ً
التجارة الحرة السبعة التي قام األردن بتوقيعها سارية املفعول  تسمح للوصول مباشرة

االسواق االستهالكية  والسريعة التوسع. 

الدول أو األطراف السبع هم: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي و رابطة التجارة الحرة 

األوروبية وسنغافورة  وكندا واتفاقية أغادير. 

1 - 6 محور رأس املال االستثماري واالقتصاد الرقمي
يعتبر األردن دولة فتية حيث يتم تعزيز االبداع واألفكار الجديدة، وتتطلع حكومة األردن إلى دعم هذه الثقافة الناشئة باستضافة 

حاضنات ومسرعات مختلفة بما في ذلك مركز امللكة رانيا للريادة وحاضنة األعمال األردنية للتكنولوجيا. وقد صدر قانون املعامالت 

االلكترونية لتسهيل ودعم الدفع االلكتروني وتطبيقات التوقيع االلكتروني باإلضافة إلى ما يتعلق برأس املال االستثماري كما 

استخدم األردن أيًضا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في القطاعات األخرى مثل الطباعة ثالثية األبعاد ، االنترنت والذكاء 

االصطناعي والحوسبة السحابية. وأحد األمثلة على وضع اململكة كنظام بيئي مبتكر هو توفر رأس املال االستثماري على نطاق 

 من الجاذبين لرأس املال االستثماري  وصناديق االستثمار في األسهم. ويمكن للشركات الناشئة 
ً
واسع، ويكون األردن بمثابة واحدا

االستفادة من تنوع املوارد الضخمة لتسريع عملية التوسع )مراحل نمو الشركة -  التأسيس، النمو وما بعده(.

رأس المال االستثماري

المتحدة العربیة  اإلمارات 

(%) حصة من الناتج المحلي اإلجمالي


األردن
لبنان
مصر

البحرين
السعودية
الكويت
ُعمان

املصدر: تحليل ماكينزي، 2016" كتاب ترويج قاعدة بيانات رأس املال االستثماري
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2 - اإلطار القانوني
قانون االستثمار   1 - 2

الترخيص   2 - 2

التسجيل   3 - 2

بدء نشاطك   4 - 2
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2 - 1 قانون االستثمار
قام قانون االستثمار األردني رقم 30 لسنة 2014 بدمج املؤسسات والهيئات املعنية  بمجال االستثمار سابًقا )مؤسسة تشجيع 

االستثمار، وهيئة املناطق التنموية والحرة، ومديرية ترويج الصادرات( وتوحيد الجهات من خالل انشاء هيئة االستثمار األردنية. 

وتعتبر هيئة االستثمار األردنية اآلن الكيان الوحيد املسؤول حصًرا عن االستثمار والترويج للصادرات االردنية في اململكة. حيث 

تضع هيئة االستثمار األردنية إطاًرا مؤسسًيا أكثر فعالية لجذب االستثمارات واملحافظة عليها، ودعم نمو الصادرات باالضافة الى 

الرقابة على املناطق التنموية واملناطق الحرة في اململكة.

وعالوة على ذلك، فإنه بموجب قانون االستثمار تم إنشاء مجلس االستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء إلى جانب التمثيل املساوي 

له من القطاعين العام والخاص، وينص القانون على العديد من الحوافز و االعفاءات وأوجه الحماية والضمانات التي يتمتع 

بها املستثمرون األجانب، بما في ذلك:

• املعاملة العادلة وعدم التمييز بين املستثمرين املحليين واألجانب.

• يمكن لألجانب االستثمار في جميع قطاعات االقتصاد األردني تقريًبا )مع بعض االستثناءات(.

• ال توجد قيود على تحويل رأس املال وإعادة ترحيل األرباح إلى الخارج.

• يجوز للمقيمين األجانب فتح حسابات بالعملة املحلية واألجنبية ويمكنهم ترحيل رأس املال إلى العمالت القابلة للتحويل.

• إذا نشأت نزاعات استثمارية ولم يكن هناك سبيل لحلها خالل فترة ستة أشهر، يجوز لألطراف تسوية النزاع من خالل التحكيم 

وفقا ألحكام قانون التحكيم األردني أو إحالة النزاع إلى مركز دولي لتسوية هذا النزاع.

• إطار عمل للحوافز والفوائد املتاحة للمستثمرين واملشاريع االستثمارية، على أساس املواقع الجغرافية. 

2- 2 التسجيل

كما نص قانون االستثمار األردني على تمكين النافذة االستثمارية خاصة هيئة االستثمار األردنية من التسجيل وإصدار التصاريح 

. وهذا التفويض يبسط إلى حد كبير إجراءات التسجيل والترخيص املطلوبة للمشاريع االستثمارية في جميع 
ً
والتراخيص مباشرة

أنحاء اململكة، وتتألف هذه النافذة من “املمثلين املفوضين” من املؤسسات والهيئات املحددة وذات الصلة، تقوم  بالتسجيل 

وإصدار التراخيص ضمن األطر الزمنية املحددة وضمن استراتيجية واضحة للتواصل بين الجهات الحكومية. وتتضمن خدمات 

هيئة االستثمار األردنية ما يلي وذلك على سبيل املثال ال الحصر:

• توفير معلومات شاملة عن االستثمار في اململكة.

• توفير دراسات الجدوى األولية للمشاريع املحتملة.

• توفير خدمات التسجيل والترخيص وغيرها من الخدمات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خالل النافذة االستثمارية.

• تنظيم الحوافز واإلعفاءات وفًقا لقانون االستثمار.

•تقديم خدمات ما بعد التسجيل – املتابعة الالحقة . 

• دعم الصادرات والترويج لها لزيادة حصص أكبر في األسواق العاملية. 



تسجیل
و تأسیس الشركة 

التنظیمیة الموافقات 
و موافقات المناطق 

الموافقات
القطاعیة 

دائرة ضريبة
الدخل 

والمبیعات 

ھیئة
التأمین

االجتماعي 

التجاري االسم 
التجاري 

رخصة
البناء

إذن
األشغال 

الرخصة
المھنیة 

تصاريح
اإلقامة 

العمل تصاريح 

تسجیل
ملكیة 
العقار 

بطاقات
اإلقامة 

تم تبسيط عملية الحصول على املوافقات األمنية لتصاريح اإلقامة في عملية واحدة في اآلونة األخيرة، وهو ما أدى إلى تخفيض وقت العملية للغاية  16
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2 - 3 الترخيص

عملية  تعد  األردن  في  لتأسيس شركة  املطلوبة  العملية  إن 

بفضل  وذلك  بشفافية،  وتتم  وفعالة  ومباشرة  مبسطة 

النافذة  تقدمه  الذي  العملي  والدعم  املبسطة  اإلجراءات 
تكون  كما  األردنية،  االستثمار  لهيئة  التابعة  االستثمارية 

)املوظفين( من  تواصل مباشر مع  النافذة االستثمارية على 

الجهات الحكومية املفوضة بالترخيص، وتعمل على تحسين 

اإلجراءات وتنسيقها، وبالتالي تعمل على تمكين املستثمرين 

من االستفادة من املسار السريع للعمل في األردن. ويتطلب 

ترخيص منشآت األعمال تنفيذ ست خطوات:

ترخيص األعمال بست خطوات فقط:

1- تسجيل وتأسيس الشركة.

2- املوافقات التنظيمية و املناطق.

3- املوافقات القطاعية.

4- رخصة البناء.

5- إذن األشغال.

6- الرخصة املهنية.

األنشطة  ملمارسة  الالزمة  التسجيل  إجراءات  يلي  فيما 
االقتصادية بالتوازي مع خطوات ترخيص األعمال، وتتضمن:

1 - التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات.
2 - التسجيل لدى مؤسسة الضمان االجتماعي.

3 - تسجيل االسم التجاري.
4 - تسجيل ملكية العقار.

5 - الحصول على تصاريح اإلقامة16. 
6 - الحصول على بطاقات اإلقامة.
7 - الحصول على تصاريح العمل.
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تم تبسيط عملية الحصول على املوافقات األمنية لتصاريح اإلقامة في عملية واحدة في اآلونة األخيرة، وهو ما أدى إلى تخفيض 

وقت العملية للغاية.

ملزيد من التفاصيل حول إجراءات التقديم العامةر،  و الجهات الحكومية املختصة، واملوافقات، والرسوم، والشروط واألحكام 

الخاصة، واملدة، والوثائق املطلوبة، واملعلومات اإلضافية، واملتطلبات الخاصة بجنسيات محددة والقوانين ذات الصلة، يرجى 
زيارة املوقع التالي: https://jic.gov.jo  للوصول إلى دليل الترخيص الخاص بهيئة االستثمار األردنية.

1 - تسجيل وتأسيس الشركة 

فيما يلي إجراءات التسجيل والتأسيس للشركة:

• تقريًبا 15 دقيقة لتسجيل منشأة تجارية عبر النافذة االستثمارية.

• سبعة أيام عمل إذا كان من الالزم الحصول على املوافقة القطاعية املسبقة.

• 14 يوم عمل للمستثمر غير األردني املطلوب منه الحصول على شهادة عدم ممانعة من وزارة الداخلية.

• سبعة أيام كحد أق�سى للحصول على ترخيص إذن األشغال في األردن. 

فيما يلي الكيانات القانونية املتاح تأسيسها في األردن: 

1 - املنشأة الفردية )في املناطق الحرة فقط(

2 - الشراكة أو الشراكة املحدودة

3 - شركة ذات مسؤولية محدودة

4 - شركة مساهمة خاصة 

5 - شركة مساهمة عامة

6 - فرع عمليات لشركة أجنبية

7 - فرع إداري لشركة أجنبية 

8 - شركة أوفشور )شركة تعمل من خارج البالد(

2 -  املوافقات التنظيمية وموافقات املناطق

تتولى السلطة املختصة إصدار املوافقات التنظيمية وموافقات املناطق لتصنيف قطعة األرض املالئمة للنشاط االقتصادي 

املراد ترخيصه.

3 -  املوافقات القطاعية

تكون املوافقات القطاعية مطلوبة لقطاع الصناعة، وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والقطاع الصحي، وقطاع 

السياحة، وقطاع الزراعة. ويتم إصدار هذه املوافقات من جانب الجهات الحكومية املفوضة بالقطاع املعني ملمارسة النشاط 

االقتصادي وفقا للتشريعات واملتطلبات التنظيمية لكل قطاع.

4 -  رخصة البناء

يتم إصدار رخصة البناء لتشييد املباني بعد أن تقوم الجهات الحكومية املفوضة بفحص التصميمات والرسومات. 

5 - اذن االشغال 

يتم إصدار تصريح االشغال بعد معاينة املبنى للتحقق من التزامه برخصة البناء والرسومات.

6 -  الرخصة املهنية

يتم إصدار الرخصة املهنية ملمارسة النشاط االقتصادي داخل أو خارج حدود البلدية. 



إلزامي في حاالت املناطق التي تكون بمساحة أقل من 30 دونم داخل حدود املنطقة أو أقل من 50 دونم خارج حدود املنطقة.  17
إلزامي في حاالت املناطق التي تكون بمساحة أكبر من 30 دونم داخل حدود املنطقة أو أكبر من 50 دونم خارج حدود املنطقة.  18
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2 - 4 بدء نشاطك
ثمة عدد من متطلبات التسجيل ألنشطة اقتصادية معينة 

باالضافة الى خطوات إجراء ترخيص املنشآت املوضحة سابًقا. 

كما يوجد أربعة عناصر تسجيل إضافية مطلوبة وهي عناصر 

بسيطة ومتسمة بالشفافية مع رسوم تسجيل محددة.

1 -  التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 

الدخل  التسجيل لدى دائرة ضريبة  ُيطلب من املستثمرين 

واملبيعات للحصول على رقم ضريبي للمنشأة وذلك لالستفادة 

من املزايا الضريبية الواردة في قانون االستثمار وكذلك االلتزام 

ممكًنا  التسجيل  ويكون  املبيعات،  الدخل وضريبه  بضريبة 

 بعد تسجيل الكيان القانوني.   
ً
مباشرة

• املدة: يوم عمل واحد الستكمال نموذج طلب التسجيل، 
الدخل  دائرة ضريبة  مسؤول  بمعرفة  تقديمه  يمكن  والتي 
لهيئة  التابعة  االستثمارية  النافذة  خالل  من  واملبيعات 

االستثمار األردنية.

2 - التسجيل لدى مؤسسة الضمان االجتماعي

حيث أنه من الالزم توفير التغطية التأمينية للعمال بنظام 

صاحب  من  ُيطلب  فإنه  اململكة،  في  االجتماعي  الضمان 

العمل تسجيل كيانه القانوني بالتعاون مع مؤسسة الضمان 

االجتماعي عندما يقوم بتوظيف فرد واحد أو أكثر بعد الشروع 

في إنشاء الكيان ودفع رواتب العمال.

• املدة: يوم عمل واحد لتقديم الطلب مرفق به كافة الوثائق 
إلى مؤسسة الضمان االجتماعي في الفرع الكائن داخل املنطقة 

الذي يتم فيه تنفيذ وتشغيل املشروع.

3 - تسجيل االسم التجاري

ُيطلب من املستثمرين استكمال طلب تسجيل االسم التجاري.

• املدة:  عشرة )10( أيام عمل كحد أق�سى لتسجيل االسم 
التجاري. 

4 - تسجيل ملكية العقار

ُيطلب من املستثمر استكمال نموذج الشراء والبيع، والذي يجب أن 

يكون مصدق عليه من جانب دائرة األرا�سي واملساحة من خالل النافذة 

االستثمارية التابعة لهيئة االستثمار األردنية.  

• املدة: عشرة )10( أيام عمل كإجمالي لتسجيل ملكية العقار إذا 

كانت املوافقة خاضعة لسلطة وزير املالية17،  أو 21 يوم عمل إذا 

كانت كانت املوافقة خاضعة لسلطة مجلس الوزراء18. 

 إلى هذه التسجيالت األربعة، قد تكون هناك حاجة 
ً
وإضافة

النشاط  نوع  على  اعتماًدا  مختلفة  تراخيص  ثالثة  إنجاز  إلى 

االقتصادي وطبيعته: وهم تصاريح اإلقامة وبطاقات اإلقامة 

وتصاريح العمل.

5 -  تصاريح اإلقامة

وزارة  إلى  بطلب  التقدم  والعاملين  املستثمرين  من  ُيطلب 

الداخلية من خالل النافذة االستثمارية التابعة لهيئة االستثمار 

األردنية للحصول على املوافقة األمنية ملنح أو تجديد تصريح 

اإلقامة في اململكة؛ وهذا اإلجراء مطلوب لجميع املستثمرين 

والعمال غير األردنيين بالنسبة للكيان الذي تم تأسيسه بالفعل 

من خالل النافذة االستثمارية.

6 - بطاقات اإلقامة

ُيطلب من املستثمرين والعاملين الحصول على بطاقات اإلقامة 

في اململكة من أجل املشاركة في املشروع االستثماري.

7 - تصاريح العمل

من الالزم الحصول على تصريح عمل ألي عامل غير أردني يقيم 

بشكل قانوني في اململكة بخصوص العمل لدى أي صاحب عمل 

)بصرف النظر عما إذا كان موجوًدا في إحدى املناطق أو خارج 

املناطق(. ويجب تقديم الوثائق املطلوبة إلى مديرية التأشيرات 

واإلقامة من خالل النافذة االستثمارية التابعة لهيئة االستثمار 

األردنية.

8 - الجنسية 

الذي  الحوافز  نظام  بموجب  األردنية  الجنسية  منح  يمكن 

تقدمه الحكومة للمستثمرين ممن يستوفون متطلبات معينة

9 -  بطاقات املستثمرين

يتم إصدار بطاقة املستثمر للمستثمر بشرط استيفاء شروط 

ملكية  بإجراءات  البطاقة  هذه  وتسمح  البطاقة،  استالم 

العقارات وإصدار رخصة قيادة واملركبات املعفاة من الجمارك 

لتسهيل التنقل داخل اململكة وخارجها.  



3 - الضرائب
النظام الضريبي   1 - 3

نظام حوافز االستثمار   2 - 3

نظام املناطق   3 - 3
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المستحقة النسبة 
من الدخل الخاضع للضريبة 

شركات االتصاالت االساسیة

و شركات توزيع وتولید الكھرباء 

 و شركات تعدين المواد االساسیة 

و شركات التأمین وشركات إعادة التأمین

 و شركات الوساطة المالیة والشركات المالیة 

و األشخاص االعتباريین الذين

التمويلي  التأجیر  يمارسون أنشطة 








القطاع

البنوك

 جمیع االشخاص االعتباريین باستثناء ما ورد اعاله
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3 - 1 النظام الضريبي 

يشكل قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وقانون ضريبة املبيعات العامة رقم 29 لسنة 2009 اإلطار القانوني 

للضرائب في اململكة األردنية، ويتم تنفيذ هذه القوانين من جانب دائرة ضريبة الدخل واملبيعات.

الضرائب على الشركات

اعفاءات الشخص االعتباري والضريبة املستحقة عليه من الدخل الخاضع للضريبة ) خارج املنطقة التنموية (  .

1. يعفى من الضريبة اول )50 ( الف دينار من الدخل الصافي  للشخص االعتباري املتأتية من نشاط  زراعي داخل اململكة  .

2. شرائح القطاعات االخرى : 



القطاع السنه القطاع
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المخفضة النسبة 
من الضريبة المستحقة 

المخفضة النسبة 
من الضريبة المستحقة 
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البنوك وشركات توزيع وتولید الكھرباء

شركات تعدين المواد االساسیة

 من الدخل الخاضع للضريبة ٪۳

 من الدخل الخاضع للضريبة ٪۷

 من الدخل الخاضع للضريبة ٤٪

 من الدخل الخاضع للضريبة ٪۲

 من الدخل الخاضع للضريبة ٪۱

من الدخل الخاضع للضريبة ٪۱

شركات الوساطة المالیة والشركات المالیة و
االشخاص االعتباريین الذين يمارسون انشطة التأجیر التمويلي 

شركات االتصاالت االساسیة و شركات التأمین
وشركات اعادة التأمین 

باقي االشخاص االعتباريین

ما يزيد عن مائتي الف دينار للشخص الطبیعي

التبرعات والھبات

 النسبة المستحقةالفئات المستھدفة
من الدخل الخاضع للضريبة
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3. تخفيض نسب من الضريبة املستحقة عللى القطاعات التالية:

4. املساهمة الوطنية

يضاف الى ضريبة الدخل تقوم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بتحصيل ما يلي لحساب املساهمة الوطنية بهدف املساهمة في 

سداد الدين العام:-  

املصدر: دائرة ضريبة الدخل واملبيعات



ديليوت ، 2018 ، “الضريبة الدولية - أبرز النقاط في األردن 2018”   19
برايس ووترهاوس كوبرز، 2018، “األردن: اإلعفاء الضريبي لألجانب واألفراد واملعاهدات الضريبية”  20
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الضرائب الشخصية

يخضع كًل من املقيمين وغير املقيمين للضريبة على الدخل الناتج عن العمل في األردن، ويتم فرض معدل الضريبة التصاعدية 
على الدخل الخاضع للضريبة، والتي تتراوح من 7% إلى 20%، كما يتوفر عدد من الخصومات والبدالت. وال توجد ضرائب شخصية 
على أرباح رأس املال، ورسوم رأس املال، وحيازة رأس املال، ورسوم الدمغة، واإلرث، والعقارات، وصافي القيمة، وصافي الثروة19

أبرم األردن معاهدات ضريبة الدخل مع 37 دولة لتجنب االزدواج الضريبي20. 

للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي املقيم املكلف املبالغ التالية: 
-  )10( االف دينار اعفاء شخصيا لسنة 2019 و)10( االف دينار عن املعالين مهما كان عددهم. 

-  )9( االف لسنة 2020 وما تالها و )9( االف دينار عن املعالين مهما كان عددهم. 

تمنح اعفاءات للشخص الطبيعي واملعالين مقابل نفقات ) العالج، التعليم، وفوائد قروض االسكان واملرابحة ( بواقع: 
-  الف دينار لكل ولد بحد اق�سى )3000( دينار ل 3 أوالد لعام 2019 وما يليها. 

-  الف دينار للمكلف والف دينار لزوج املكلف لعام 2020 وما يليها . 
وعلى اال يتجاوز االعفاء في السنة بكل االحوال للمكلف وملن يعيلهم ما مقداره )23( ألف دينار. 

يعفى مبلغ )2000( دينار لكل شخص من ذوي االعاقة املستمرة والدائمة باالضافة الى االعفاءات املمنوحة للشخص 
الطبيعي. 

الضريبة املستحقة من الدخل الخاضع للضريبة

الفئة نسبة الضريبة  املستحقة

من دينار – 5,000 دينار  %5

    10,000 -5,001 %10

 15,000 -10,001 %15

20,000 -15,001 %20

20,001- مليون دينار %25

كل دينار زاد عن املليون دينار %30

ضريبة املبيعات

يتم فرض ضريبة املبيعات العامة على موردات الشركات املصنعة واملستوردين وموردي الخدمات، ويكون املعدل القيا�سي 

لضريبة املبيعات هذه بما يساوي 16%، بينما يتم فرض معدل أعلى على البنود الفاخرة. وفيما يلي معدالت ضريبة املبيعات 

املتبقية:

•  8.0 % على االنترنت املنزلي، وحديد البناء، وحديد التسليح، وأنواع معينة من املواد الغذائية.

•  4% على منتجات زراعية محددة والفواكه واللحوم والخضروات والحيوانات الحية.

•  معدل صفر ضريبة على قائمة من املنتجات املحددة مثل منتجات توفير الطاقة ومدخالت الصناعة الدوائية.



باستثناء شركات االتصاالت التي لديها تراخيص فردية وشركات الوساطة مالية والشركات املالية بما في ذلك الشركات التي تمارس أعمال الصرافة والتمويل والتأجير التمويلي وشركات االستشارات والتمويل   21
واملراجعة الضريبية وشركات النقل) النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية ونقل البري( وشركات التأمين وإعادة التأمين والتعدين األسا�سي والصناعات االستخراجية ، النقل و/أو  التوزيع و/أو استخراج املياه 

والغاز ومشتقات النفط باستخدام خطوط األنابيب.
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3 - 2  نظام حوافز االستثمار

 للحوافز الضريبية واملالية والجمركية لتلبية االحتياجات واملتطلبات الخاصة باملستثمرين في 
ً
يمتلك األردن نظاًما شامال

مختلف القطاعات واملواقع املتنوعة.

وقد تم ادراج نظام حوافز االستثمار قانونًيا في كل من قانون 

االستثمار رقم 30 لعام 2014 وفي الئحة حوافز االستثمار 
رقم 33 لعام 2015 وقانون ضريبة املبيعات رقم 29 لعام 

وقرار   2018 لعام   38 رقم  الدخل  ضريبة  وقانون   2009

 .2016 يناير   25 بتاريخ   2016/1/1 رقم  االستثمار  مجلس 
، يحدد هذا اإلطار القانوني معايير شروط الحصول 

ً
واجماال

على االعفاءات وعملية املنح وإجراءات االستئناف.

القطاع  للمستثمرين على  املتوفرة   تعتمد حوافز االستثمار 

املتوفرة  الحوافز  من  العديد  املستثمر،وهناك  يديره  الذي 

الحوافز  من   مجموعة  الى  باالضافة  القطاعات  لجميع 

الخاصة بالقطاع بكل قطاع. وتتضمن القطاعات املستفيدة 

الحكومة  قبل  من  لها  املخصصة  الحوافز  مجموعة  من 

وتكنولوجيا  اليدوية  والصناعات  الصناعة  من  كل  األردنية 

الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  والطاقة  واملعلومات  االتصاالت 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  قانون  في  عليه  منصوص  واألخير 

الطاقة رقم 13 لعام 2012. 

المؤھل (القطاعات)   القطاع 

۱ - جمیع القطاعات 

 الرسومبیان موجز
المطبقة الضريبیة 

خفض ضريبة دخل الشركات بنسبة ٥۰٪ لألنشطة 
االقتصادية التي أنشئت في المناطق  األقل نمواً 

لمعنیة ا

۱ -۱   خفض ضريبة
دخل الشركات

االعفاء من ضريبة المبیعات العامة على ُمدخالت 
اإلنتاج لبعض األنشطة االقتصادية 

االعفاء من ضريبة المبیعات العامة على الخدمات 
االقتصادية  لبعض األنشطة  الضرورية 

۱-۲ االعفاء من
 ضريبة المبیعات العامة  ۲۱

ضريبة
 دخل الشركات

االعفاء من  ضريبة
العامة المبیعات   

االعفاء من  ضريبة
العامة المبیعات   

 ۲- الصناعة والصناعات الیدوية   

۱ -۱   خفض ضريبة
دخل الشركات

۱-۲ اإلعفاء من
الجمركیة الرسوم 

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة  إلستیراد بعض 
مدخالت اإلنتاج لبعض األنشطة الصناعیة

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة على  متطلبات 
الثابتة لبعض األنشطة الصناعیة اإلنتاج واألصول 

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة على  متطلبات 
اإلنتاج واألصول الثابتة ذات االستخدام المزدوج 

الصناعیة لبعض األنشطة  الالزمة 

الجمركیة الرسوم 
 على الواردات

الجمركیة الرسوم 
 على الواردات

الجمركیة الرسوم 
 على الواردات



22  تشمل الزراعة واملاشية واملستشفيات واملراكز الطبية الشاملة والفنادق واملرافق السياحية ومراكز االتصاالت ومراكز البحوث العلمية واملختبرات واإلنتاج اإلعالمي ومراكز املؤتمرات واملعارض وشركات النقل 
)النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والنقل البري( والتعدين االسا�سي  والصناعات االستخراجية ، وتوليد وتوزيع املرونة ونقل و/أو  التوزيع و/أو  استخراج املياه والغاز ومشتقات النفط باستخدام خطوط األنابيب

الحد األدنى 5% ضريبة دخل مسبقة الدفع  23
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 في اململكة مؤهلة للحصول على خفض ضريبة دخل الشركات ملدة 
ً
إن استثمارات القطاع الصناعي والحرفي في املناطق األقل نموا

20 سنة )وفًقا للمادة رقم 5 من قانون االستثمار( وتنص الالئحة رقم 44 لعام 2016 على معدالت خفض ضريبة دخل الشركات 

للمشروعات العاملة في أربع )4( فئات من املناطق.

خفض ضريبة دخل الشركات المجال



الفئة أ
 منطقة األغوار الشمالیة، منطقة دير عال، الشونة الجنوبیة، منطقة األغوار الجنوبیة،
 منطقة الرويشد، منطقة البادية الشمالیة، منطقة البادية الغربیة، األزرق، منطقة
العقبة العقبة، باستثناء منطقة  الموقر، محافظة  الجیزة)،  بلدية   الجیزة (باستثناء 

 ،االقتصادية الخاصة







الفئة ب
محافظة معان، الطفیلة، الكرك، عجلون

الفئة ج
محافظة جرش، المفرق، إربد (باستثناء بلدية اربد الكبرى)

الفئة د
محافظة مادبا، البلقاء، عمان (باستثناء بلدية عمان الكبرى)، الزرقاء (باستثناء 

بلدية الزرقاء والرصیف

المؤھل (القطاعات)   القطاع 

۳ -  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 الرسومبیان موجز
المطبقة الضريبیة 

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة الستیراد بعض 
البضائع من جانب الشركات في قطاع تكنولوجیا 

واالتصاالت المعلومات 

۳-۱ اإلعفاء من
 الرسوم الجمركیة

االعفاء من ضريبة المبیعات العامة لبعض البضائع 
المستوردة أو التي تم شرائھا محلیًا من جانب 

المعلومات واالتصاالت الشركات في قطاع تكنولوجیا 

۲ االعفاء من ضريبة المبیعات العامة المقدمة من 
المعلومات  جانب الشركات في قطاع تكنولوجیا 

واالتصاالت

۳-۲ االعفاء من
العامة  ضريبة المبیعات 

الجمركیة الرسوم 
 على الواردات

المبیعات ضريبة 
 العامة

المبیعات ضريبة 
 العامة

٤ -  الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
٤-۱ اإلعفاء من 

الجمركیة الرسوم 

٤-۲ معدل صفر
العامة المبیعات   لضريبة 

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة على البضائع
الالزمة لبعض األنشطة االقتصادية

۲ اإلعفاء من ضريبة المبیعات العامة على البضائع 
الالزمة لبعض األنشطة االقتصادية

الجمركیة الرسوم 
 على الواردات

ضريبة 
العامة المبیعات 

خفض ضريبة دخل الشركات بنسبة ٥٪ بالنسبة 
المعلومات  تكنولوجیا  للشركات في قطاع 

واالتصاالت.

۳-۳ خفض ضريبة
 دخل الشركات

۳-٤ معدل صفر
المبیعات  لضريبة 

 العامة

بالنسبة لبعض  العامة  المبیعات  معدل صفر لضريبة 
الخدمات المقدمة من الشركات في قطاع 

واالتصاالت المعلومات  تكنولوجیا 

ضريبة
دخل الشركات

٥- قطاعات أخرى

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة على البضائع
الالزمة لبعض األنشطة االقتصادية

٥-۱ اإلعفاء من الرسوم
الجمركیة٢٢

۲ اإلعفاء من ضريبة المبیعات العامة على البضائع 
الالزمة لبعض األنشطة االقتصادية

الجمركیة الرسوم 
 على الواردات

المبیعات ضريبة 
 العامة

٥-۲ اإلعفاء من ضريبة
العامةالجمركیة المبیعات 

المبیعات ضريبة 
 العامة
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3 - 3 نظام املناطق
تشرف هيئة االستثمار األردنية على عدد من املناطق املوزعة في جميع أنحاء اململكة، وقد تم تحديد هذه املناطق ملختلف أنواع 
األعمال والصناعات، وهي مجهزة لخدمة احتياجات املستثمر مزودة ببنية تحتية عالية الجودة باإلضافة إلى تقديم الخدمات 

الداعمة.
ويحظى املستثمرون األجانب في هذه املناطق بما يلي:

•100% من امللكية األجنبية لالستثمار املسموح به في جميع القطاعات.
• تسهيل الحصول على التأشيرات وتصاريح اإلقامة للمستثمرين والعمال وعائالتهم بمن فيهم ألصحاب األعمال

• إعادة رأس املال واألرباح.

باإلضافة إلى هذه املزايا، يتم االستفادة في كل منطقة من مجموعة حوافز مخصصة من أجل هذه املناطق.

3 - 3 -1 املناطق الحرة
قامت األردن بتطوير ست مناطق حرة عامة و 38 منطقة حرة خاصة، وتعتبر هيئة االستثمار األردنية الجهة املسؤولة ملنح 

وتطبيق الحوافز في هذه املناطق. 

تفرض الضريبة على الدخل املتأتي للمؤسسة املسجلة في املناطق الحرة التي تمارس نشاطا صناعيا أو اي نشاط آخر من البيع أو 

التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه املناطق.  تستوفى نفس نسبة الضريبة املحددة واملستوفاة وفقا للنشاط االقتصادي 

أو الشخص حسب ما ورد مسبقا وعلى نفس النحو:

• الضريبة املستحقة من الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بفئاتها املختلفة. 

• (20%( لجميع االشخاص االعتباريين مع االخذ باالعتبار نفس التخفيض املفروضة ملدة خمس سنوات على القطاع الصناعي 

واملوضحة سابقا، فيما عدا الشركات التي تم النص صراحة باستيفاء ما نسبته )24%( او )35%(  عليها.









التنموية المناطق  في  المسجلة   المؤسسات 

ال التي  التحويلیة  الصناعات  انشطة  عن   الناشئة 

تقل القیمة المحلیة المضافة فیھا عن  ٪۳۰

التنموية المناطق  في  المسجلة   المؤسسات 

 لباقي المشاريع واالنشطة

النسبة المستحقة

من الدخل الخاضع للضريبة
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3 - 3 - 2 املناطق التنموية

 14 منطقة تنموية في جميع أنحاء اململكة ولكل منها غايات محددة للقطاعات بما يتناسب مع املزايا التنافسية 
ً
تتواجد إجماال

التي تتمتع بها كل منطقة، وتدار هذه املناطق من جانب شركات تطوير تحت إشراف الهيئة.

يتم منح الحوافز املتاحة للمستثمرين في املناطق التنموية عند التسجيل في هيئة االستثمار األردنية.

ضريبة الدخل على املؤسسات املسجلة في املناطق التنموية .
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االختصارات
 والمصطلحات 

التعريف االختصار أو املصطلح

   ASE بورصة عمان

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ASEZ  

  BIT اتفاقية االستثمار الثنائية

  BPO مصادر معالجة األعمال

ضريبة دخل الشركات CIT   
رابطة التجارة الحرة األوروبية EFTA   

تقييم األثر البيئي EIA 

   EU االتحاد األوروبي

   FTA اتفاقية التجارة الحرة
اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA   

دول مجلس التعاون الخليجي GCC  

الناتج املحلي اإلجمالي GDP  

ضريبة املبيعات العامة GST   

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ICT

دائرة ضريبة الدخل واملبيعات ISTD   

   JIC هيئة االستثمار األردنية

دينار أردني JOD    

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا MENA  

ضريبة الدخل الشخ�سي PIT   

الشرق األوسط وشمال إفريقيا MENA   

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي SSC   

اإلمارات العربية املتحدة UAE   

اململكة املتحدة UK   

الواليات املتحدة US   

دوالر أمريكي USD   

منظمة التجارة العاملية WTO   




